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ABSTRAK 

Tanaman Gynura procumbens (Sambung Nyawa) telah banyak digunakan sebagai 

obat tradisional untuk mengobati beberapa gangguan kesehatan, seperti 

hyperglycaemic, hipertensi, diabetes, dan alergi. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh produksi optimal tunas, kandungan flavonoid total dan profil 

flavonoid tanaman  G. procumbens dalam bioreaktor bergelembung tipe balon 

menggunakan variasi konsentrasi sukrosa (10 g L
-1

, 30 g L
-1

, dan 50 g L
-1

) dan 

kerapatan eksplan ( 5, 10, dan 15 eksplan). Bagian tanaman yang digunakan 

adalah batang G. procumbens yang ditanam dalam bioreaktor bergelembung tipe 

balon menggunakan media cair Murashige dan Skoog (MS) dengan penambahan 

IAA 2 mg L
-1

 dan BAP 4 mg L
-1

. Kandungan flavonoid total diukur menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis (λ= 510 nm) dan profil flavonoid diuji menggunakan 

kromatografi lapis tipis (KLT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa biomassa 

dan indeks pertumbuhan tertinggi diperoleh pada perlakuan sukrosa 50 g L
-1

. 

Biomassa tertinggi diperoleh pada perlakuan kerapatan 10 eksplan. Perlakuan 

kerapatan 5 eksplan baik untuk produksi tunas. Produksi flavonoid total tertinggi 

pada perlakuan sukrosa dihasilkan pada pemberian sukrosa 10 g L
-1

. Pada 

perlakuan kerapatan eksplan produksi flavonoid total tertinggi diperoleh pada 

perlakuan 5 eksplan. Hasil KLT (Kromatografi Lapis Tipis) menunjukkan bahwa 

perlakuan sukrosa 50 g L
-1

 membentuk noda yang mirip dengan tanaman ex-vitro. 

Perlakuan kerapatan eksplan membentuk noda yang berbeda antara satu dengan 

lainnya. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode bioreaktor 

bergelembung tipe balon dapat digunakan untuk produksi biomassa dan senyawa 

metabolit sekunder tunas tanaman G. procumbens secara optimal. 

  

Kata kunci: biomassa, bioreaktor bergelembung tipe balon, Gynura procumbens, 

sukrosa, kultur tunas 
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